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Een echte lammy
‘Heel soms is de dood een vriend, maar vaker een jas die niet past’
Tussen de tweedehandskleding in de kringloopwinkel hing een echte lammy jas. Het zachte leer gleed door mijn handen
en met een schok roetsjte ik veertien jaar terug in de tijd…
11 september 2001 – Twee passagiersvliegtuigen vlogen in de Twin Towers van New York, een ander vloog in het Pentagon,
een vierde stortte neer. De wereld stond in brand. Ik lag op bed en belde met mijn zus, net als zij met de televisie aan.
Af en toe zeiden we iets over wat we zagen. Dat het erg was. Heel erg. Duizenden doden. En dan zwegen we weer.
Ik keek door een waas. Ik voelde er niets bij.
Want mijn zus had me zojuist verteld dat haar borstkanker – waarvan ze zich een jaar genezen had gewaand – was uitgezaaid.
Naar haar hersenen. Onbehandelbaar. Een prognose van hooguit een halfjaar.
Die herfst kocht ze een dure winterjas. Een echte lammy. “Voor een halfjaar?” durfde mijn moeder te vragen. “Wat zonde.”
Iedereen kent verhalen van mensen die een uitzonderlijk slechte prognose krijgen en jaren nadien toch nog leven, maar de
oncoloog van mijn zus kreeg gelijk. Op 19 februari 2002 stierf mijn zus. Een week voor haar 43e verjaardag.
Ik weet niet wie de jas van mijn zus kreeg en hoelang diegene hem heeft gedragen. En of mijn moeder dat dan misschien
minder zonde had gevonden.
Elk jaar op 11 september herinner ik mij het instorten van het leven van mijn zus. En hoe zij daarna van de wereld viel.
Op andere dagen heb ik aan die drieduizend anderen gedacht.
Zoveel manieren om dood te gaan
maar zelden een die klopt,
die kanker, die kogel, dat
zwakke hart, dat ongeluk op de A2,
dat vliegtuig, die dag en daar,
wat erg, maar zo moest het zijn,
dat hoor je niet of heel soms
is de dood een vriend, maar
vaker een jas die niet past.
Want God is een tekenaar, hij
tekent en tekent en gumt wat uit,
soms netjes maar
vaker ver over de lijntjes.
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